WYPRAWKA PRZEDSZKOLNA NA ROK 2018/2019
wypracowana na posiedzeniu rady pedagogicznej 19.06.2018r.
DZIECI 3 LETNIE

DZIECI 4 LETNIE

Wyprawka będzie ustalona we wrześniu
na zebraniu grupowym

Wyprawka będzie ustalona we wrześniu
na zebraniu grupowym

DZIECKO WINNO MIEĆ
1.Piżama –jeśli dzieci śpią (gr.VIII)

1.Blok techniczny biały

- szt.2

2.Ciapy i worek na ciapy

2.Blok techniczny kolorowy

- szt.2

3.Papier wycinankowy

- szt.1

3.Mydło w płynie poj. 500ml

- szt.2

4.Kubek, pasta, szczotka do zębów /podpisane/ - komp.1
5.Serwetki śniadaniowe

4.Papier samoprzylepny duży A4
- szt.2

6. Chusteczki higieniczne

-

3 opakowania po 100szt.

- szt.2

5.Papier kolorowy ksero

- szt.10

6.Klej biurowy (2 szt.) i klej magiczny ( szt.1)
7.Kredki bambino

- szt.2

8.Farby plakatowe

- szt.1

9.Plastelina

-2 szt.

10.Teczka biurowa zapinana na gumkę

- szt.1

11.Ryza papieru ksero

- szt.1

12.Bibuła kolorowa

- szt.1

13.Krepina

-szt.1

DZIECKO WINNO MIEĆ
1..Ciapy i worek na ciapy
2.Mydło w płynie

- szt.2 po 500mil.

3.Kubek, pasta, szczotka do zębów /podpisane/ - komp.1
4.Serwetki śniadaniowe
5. Chusteczki higieniczne
DZIECI 5-LETNIE
1.Blok techniczny biały

A4

-szt.2

2.Papier samoprzylepny

duży

-szt.1

3.Klej biurowy w sztyfcie 2 szt. /w tubie 2 szt.
4.Kredki bambino

- szt.2

5.Farby plakatowe, pędzel

- szt.1

6.Plastelina duża 12 kolorów

- szt.1

7.Podpisana teczka tekturowa na gumkę

- szt.1

8. Ryza papieru ksero

-szt.1

9.Blok techniczny kolorowy A4 - 1 szt . +A3 - 1 szt.
10. Ołówek

- szt.1

11.Flamastry 1kom-12 sztuk
12.Bibuła

-szt.1

13.Krepina

-szt.1

14.Arkusz papieru szarego

-szt.1

DZIECKO WINNO MIEĆ
1.Ciapy i worek na ciapy
2.Mydło w płynie

- szt.2

3.Kubek,szczotka do zębów /podpisane/
4.Serwetki śniadaniowe
5.Chusteczki higieniczne
6. Pasta do zębów

- kompl.1

- szt.2
-

100 szt / 3 opakowania/

DZIECI 6-LETNIE
1. Blok techniczny biały A4
- 1szt.
2. Blok techniczny kolorowy A4
– 1szt.
3. Papier ksero kolorowy
– 10 szt.
4. Papier kolorowy samoprzylepny
- 2 szt.
5. Klej biurowy w sztyfcie- 2szt, w tubie – 1szt, klej magiczny – 1
szt.
6. Kredki bambino – 1szt. - ołówkowe -1szt.
7. Farby plakatowe, pędzel
– 1szt.
8. Plastelina duża – 12 kolorów
– 1szt.
9. Podpisana teczka tekturowa na gumkę
– 1 szt.
10. Ryza papieru ksero
– 1szt.
11. Bibuła
– 1szt.
12. Krepina
– 1szt.
13. Arkusz szarego papieru
– 1szt.
14. Piórnik z wyposażeniem ( ołówek, gumka, flamastry 12 szt.
temperówka)
DZIECKO WINNO MIEĆ
1. Ciapy i worek na ciapy
2. Mydło w płynie – 2szt. (po 1/2l.)
3. Kubek, szczotka do zębów /podpisane/- 1komplet
4.Chusteczki higieniczne – 100 szt. /3 opakowania/
5. Pasta do zębów – 1szt.

- szt.2
- 100szt. /3 opakowania/
- szt.1

ZAKUP WYPRAWKI UZGADNIANY BĘDZIE

NA ZEBRANAICH GRUPOWYCH.

